Nyhetsbrev fra
Metodistkirken på
Bjølsen
September/oktober 2015
Kjære venner og medlemmer av menigheten!
I år er det oppstart med dåp – i to omganger! På åpningsdagen tok vi imot
Margrethe Rose Haga. Førstkommende søndag gleder vi oss til å ønske William
Haugen-Markussen velkommen. Han er minst 7. generasjons metodist på Bjølsen.
Det er en mannsalder siden noen, ganske stolt og full av tro, åpnet dørene til den
nye kirken. Markeringen av de 60 årene har menighetsrådet ønsket å vente med
til alle forhold omkring salget av bygget er avklart. Vi har hatt gode møter med
kjøper, som er Jahr eiendom i Filadelfia pinsemenighet i Oslo. Detaljer i
leieavtalen er diskutert, og det er klart at vi som menighet får fortsette med
vår virksomhet – med kor, musikkøvelser og gudstjenester. Det er tydelig i
forhandlingene at kjøper har samme sikte som oss: Å bygge Guds rike.
En fysisk modell av kirken i tre vil være klar i løpet av måneden, slik at vi får se
hvordan kirken kan se ut med ny rominndeling og utnyttelse av plassen. Det vil bli
innkalt til et informasjons -og samtalemøte i forkant av den ekstraordinære
generalforsamlingen som Årsmøtet tillyste i forbindelse med salget. Dato er
ennå ikke satt for disse møtene. Mest sannsynlig blir det i midten av oktober.
Menigheten har utvidet staben. Det betyr at André Storeng og Hanna Eline
Norenes er på plass i henholdsvis 50% 0g 25% stilling. Mange frivillige har sagt
ja til både ledelse og medvirkning til at gudstjenestelivet går sin gang. Om to
uker reiser vi 5 personer til Tallin for å delta på Metodistkirkens
menighetsskole. Det er en investering i fremtiden. Der møtes metodister fra
hele Norden og Baltikum. Barnekoret startet for full musikk sist onsdag.
Foreldre har allerede begynt å melde seg på til matlagingsdugnad. Det er en stor
lettelse – men vi trenger altså fler. En hjemmelaget kjøttkakemiddag til ca 25
personer sier vi ja takk til!

Det er kommet et nytt tilskudd i menighetens virksomhet. Mange av
barnefamiliene som hører til på Bjølsen, bor for langt unna til at det er aktuelt å
benytte seg av onsdagstilbudet vi har til barna. Derfor blir det startet et
familiekor under ledelse av Marthe Lian Skjælaaen! Dette ønsker vi virkelig
velkommen. De vil øve etter gudstjenestene - etter avtale.
Det blir menighetstur til Asker 13. september. De som ikke har skyss, møter
ved kirken 10 30. Si fra til Kari Hay eller Grethe Kvæl om behov for transport.
Det kommer eget program for dagen med neste kirkemail. Det kan røpes at det
blir familiesirkus og enkel gudstjeneste m/nattverd.
Vi har en misjonsmarkering 20. september. Vi har gjestetaler fra Liberia,
Jonathan Kaipy. Joana Mungai (Naisolala) synger.
4. oktober skal vi ha medlemsopptagelse. På den gudstjenesten vil Signatur
være med oss. Vi har valgt å legge høstofferet til en generasjonsgudstjeneste.
Det blir spennende.
Det skal også nevnes at studioet er nesten klart til bruk. Jeg minner om behovet
for støtte til nytt utstyr. Vi fikk ikke alt erstattet gjennom forsikringen. Vi
trenger ditt bidrag til å utvikle det musikalske arbeidet i menigheten. Benytt
konto nummer: 1602.46.57861.
Vil du være med i en bibelgruppe/samtalegruppe, ta kontakt med Kari Hay
(41545293) Vi ber om Guds velsignelse over arbeidet i høst. Hilsen Kari
Her følger det detaljerte programmet for september/oktober:
September
2
6
8
9
10
13
15
16
20
22
23

Form.treff kl 12 00/Mat & Musikk 1700
Gudstjeneste kl 11 00. Nattverd, Dåp
Babysang kl 10 30
Mat & Musikk kl 17 00/Dylankor kl 19 30
Stille kveld kl 19 00
Menighetstur til Asker kl 1100
Babysang kl 10 30
Form.treff kl 1200/Mat & Musikk kl
1700
Gudstjeneste kl 11 00
Babysang kl 10 30
Mat & Musikk kl 1700/Dylankor kl 19 30

27
29
30

Kveldsgudstjeneste kl 1800,
Babysang kl 1030
Formtreff kl12 00

Oktober
4

Gudstjeneste kl 11 00
Nattv./Medlemsoppt.
6 Babysang kl 10 30
7 Mat & Musikk kl 1700/Dylankor kl 1930
8 Stille kveld i kirken kl 19 00
11 Høstoffer m/Generasjonsgudstjeneste,
13 Babysang kl 10 30
14 Formtreff kl 1200/mat & Musikk kl 1700
18 Gudstjeneste kl 1100.
20 Babysang kl 10 30
21 Mat & Musikk kl 17 00/Prosjektkor 19 30
25 Dylanmesse kl 18 00
27 Babysang kl 10 30
28 Formtreff kl 1200/Mat & Musikk kl 17 00

